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ﺑﺴﻢ ﷲ اﻟ ّﺮﺣﻤﻦ اﻟ ّﺮﺣﯿﻢ
ﺧﻄﺒﻪی ﺟﻤﻌﻪی دوم ﻣﺎه رﻣﻀﺎن

 ٢٨ﺗﯿﺮ ٩٢

ﻓﺎﻏﺚ ﯾﺎ ﻏﯿﺎث اﳌﺴﺘﻐﯿﺜﯿﻦ
ای ﻓﺮﯾﺎدرس ای ﯾﺎور ﻓﻘﯿﺮان و درﻣﺎﻧﺪﮔﺎن ﺑﻪ ﺣﺎﻢﻟ ﺗﺮﺣﻢ ﮐﻦ ﻣﻨﻢ ﺑﻨﺪهی ﻣﻀﻄﺮ ﺗﻮ ﮐﻪ
ﺑﺮﯾﺪه ﺷﺪه اﻣﯿﺪش از ﻏﯿﺮ ﺗﻮ .ﺑﺮ آﺳﺘﺎن ﮐﱪﯾﺎﯾﯽات ﻧﺸﺴﺘﻪ و ﭼﺸﻢ اﻣﯿﺪ ﺑﻪ ﮐﺮاﻣﺖ و
ﺑﺨﺸﻨﺪﮔﯽ ﺗﻮ دوﺧﺘﻪ ﺗﺎ ﯾﺎورش ﺑﺎﺷﯽ .ﺧﺪاﯾﺎ ﺗﻮ از رازﻫﺎ و ﻧﻬﺎنﻫﺎ آﮔﺎﻫﯽ و ﺗﻮ ﺣﺎل زارم
آﺷﻔﺘﮕﯽ ﺧﯿﺎﻢﻟ و دﻟﯿﻞ ﻧﮕﺮاﻧﯽﻫﺎﯾﻢ را ﻣﯽداﻧﯽ وﻟﯽ ﻣﯽﺧﻮاﻫﻢ در اﯾﻦ ﺟﻤﻌﻪی زﯾﺒﺎ
ﺑﺎر دﯾﮕﺮ آن را ﺑﺎزﮔﻮﯾﻢ و ﺑﺎ ﻧﺎﻟﻪ و ﺗﴬع ﺑﻪ ﭘﯿﺸﮕﺎﻫﺖ ﻋﺮﺿﻪ دارم ﮐﻪ:
ﺑﺎر اﻟﻬﺎ ﻣﺮا در اﯾﻦ ﻣﺎه ﺑﻪ ﻣﻬ�ﻧﯽ ﺧﻮدت و ﺑﺮ ﴎ ﺳﻔﺮهی اﺣﺴﺎﻧﺖ ﻓﺮاﺧﻮاﻧﺪی و ﺑﺮ
ﻣﻦ ﻣﻨﺖ ﻧﻬﺎدی و ﺑﻨﺪه ﻧﻮازی ﮐﺮدی ﻟﯿﮑﻦ ﺧﺠﻠﻢ و ﻣﯽﺗﺮﺳﻢ ﭼﻮن ﻣﻬ�ﻧﺎن اﯾﻦ ﺧﻮان ﭘﺮ
رﺣﻤﺖ را ﻣﯽﺷﻨﺎﺳﻢ و راه و رﺳﻢ ﺣﻀﻮر آﻧﺎن در اﯾﻦ ﻣﻬ�ﻧﯽ را ﻣﯽداﻧﻢ ﭘﺲ ﭼﮕﻮﻧﻪ در
ﮐﻨﺎر اﯾﺸﺎن و ﺑﺮ ﺧﻮان ﻧﻌﻤﺖﻫﺎﯾﺖ ﺑﻨﺸﯿﻨﻢ؟ آﻧﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺑﺮای ﺣﻀﻮر در اﯾﻦ ﻣﻬ�ﻧﯽ ﺑﺎ
ﻋﻤﻞ و اﯾ�ﻧﺸﺎن ﺧﻮد را از آﻟﻮدﮔﯽﻫﺎ ﭘﺎک ﻣﯽﮐﺮدﻧﺪ و زﯾﺒﺎﺗﺮﯾﻦ ﻟﺒﺎﺳﺸﺎن ﮐﻪ ﻟﺒﺎس ﺗﻘﻮا
ﺑﻮد را ﺑﺎ ﺟﻮاﻫﺮاﺗﯽ ﺑﯽﻧﻈﯿﺮ از ﺑﻨﺪﮔﯽ و اﺧﻼص و ﺻﺪاﻗﺖ ﻣﯽآراﺳﺘﻨﺪ و ﺑﺮ ﺗﻦ
ﻣﯽﮐﺮدﻧﺪ ﮐﻪ ﻓﻘﻂ ﻟﺒﺎس ﺧﻠﯿﻔﻪات اﯾﻦﮔﻮﻧﻪ اﺳﺖ و ﺑﺮازﻧﺪهی اوﺳﺖ و ﻧﻌﻤﺖﻫﺎی
ﺳﻔﺮهات را ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ و ﻃﺮز ﺑﺮﺧﻮرداری از آﻧﺎن را ﻣﯽداﻧﺴﺘﻨﺪ .ﭘﺲ ﻣﻦ ﭼﻪ ﮐﻨﻢ ﺑﺎ اﯾﻦ
ﻫﻤﻪ آﻟﻮدﮔﯽ و ﻟﮑﻪﻫﺎی وی ﻟﺒﺎس ﺗﻘﻮاﯾﻢ و ﻧﺸﻨﺎﺧﻦﺘ ﻃﻌﺎم ﺳﻔﺮهات؟ وﻟﯽ ای
ﭘﺮوردﮔﺎرم ﺣﺮﻣﺖ و ﻋﺰت ﻫﺮ ﻏﻼﻣﯽ ﺑﻪ ﺷﺄن و ﺑﺰرﮔﯽ ارﺑﺎب و ﻣﻮﻻﯾﺶ ﺑﺴﺘﮕﯽ دارد ﭘﺲ
ﻣﻦ ﮐﻪ ﻣﻮﻻ و ارﺑﺎﺑﯽ ﻫﻤﭽﻮن ﯾﻮﺳﻒ زﻫﺮا دارم ﮐﻪ ﺑﻨﺪهی ﺧﺎص و وﻟﯽ و اﻣﺎم ِ ﻣﻨﺘﺨﺐ
ﺗﻮﺳﺖ ﺑﻪ ﺣﺮﻣﺘﺶ و ﺑﻪ ﺑﺰرﮔﯽ ﺷﺄن و ﻣﻘﺎﻣﺶ در ﻧﺰد ﺧﻮدت ﻣﺮا در اﯾﻦ ﻣﻬ�ﻧﯽ ﺑﭙﺬﯾﺮ
اﮔﺮﭼﻪ ﻻﯾﻖ آن ﻧﯿﺴﺘﻢ ﮐﻪ وﺟﻮد ﮔﻬﺮﺑﺎر اوﺳﺖ ﮐﻪ ﯾﺎدآور ﺑﺰرﮔﯽات و ﻋﺰت و ﺟﻼﻟﺘﺖ و
ﯾﺎور ﭘﯿﺎﻣﱪت و ﻧﮕﻬﺒﺎن دﯾﻨﺖ ﮐﻪ ﺑﺮای ﻣﺎ ﺣﻔﻆ ﻓﺮﻣﻮدی ﺗﺎ ﻣﺎ را از ﮔﻤﺮاﻫﯽ ﻧﺠﺎت و
رﻫﻨ� و ﻫﺪاﯾﺘﮕﺮ ﺑﻪ ﺳﻮی ﴏاط رﺳﺘﮕﺎری و رﺿﺎﯾﺖ ﺗﻮ ﺑﺎﺷﺪ و ﻫﻢ اوﺳﺖ ﮐﻪ ﺗﮑﯿﻪﮔﺎه
و ﭘﻨﺎﻫﮕﺎه ﻣﺎ در ﺳﺨﺘﯽﻫﺎ و ﴎﮔﺮداﻧﯽﻫﺎﺳﺖ ﭘﺲ ﺷﮑﺮ و ﺳﭙﺎس ﺑﯽﺷ�ر و ﺑﯽ ﭘﺎﯾﺎن ﺗﻮ
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را ﺳﺰاوار اﺳﺖ ﮐﻪ ﭼﻨﯿﻦ ﮔﻮﻫﺮ ﺑﯽﻫﻤﺘﺎﯾﯽ را ﺑﺎ وﺟﻮد ﻧﺎﺳﭙﺎﺳﯽﻣﺎن ﺑﺮاﯾ�ن ﺑﺮﮔﺰﯾﺪی و
او را ﭘﯿﺸﻮاﯾ�ن ﻗﺮار دادی ﭘﺲ ﺷﮑﺮﻣﺎن را ﺑﭙﺬﯾﺮ و درود و ﺳﻼﻣ�ن را ﺑﺮ او و اﺟﺪاد
ﻃﺎﻫﺮﯾﻨﺶ ﻣﺨﺼﻮﺻﺎً ﺑﺮ ﭘﯿﺎﻣﱪ ﮔﺮاﻣﯽ ﺣﴬت ﻣﺤﻤﺪ )ص( ﺑﻔﺮﺳﺖ و ﻣﺎ را ﻧﻪ ﺗﻨﻬﺎ در اﯾﻦ
ﻣﺎه ﺑﻠﮑﻪ در ﻗﯿﺎﻣﺖ ﻧﯿﺰ در ﮐﻨﺎرش و در ﺧﺪﻣﺘﺶ و در ﻓﺮﻣﺎنﺑﺮﯾﺶ ﮔﺮاﻣﯽ ﺑﺪار و ﺑﻪ
ﻧﻌﻤﺖ وﺟﻮد ﻣﻘﺪﺳﺶ رﺣﻤﺖ و ﻧﻌﻤﺖ را ﺑﺮ ﻣﺎ ﺑﺒﺨﺸﺎی و ﺑﻪواﺳﻄﻪی اﯾﺸﺎن ﺑﻪ ﻣﺎ
ﻫﺪاﯾﺖ و ﻧﺠﺎت ﻋﻄﺎ ﮐﻦ و دﺷﻤﻨﺎﻧﺖ ﮐﻪ ﻫ�ﻧﺎ دﺷﻤﻨﺎن اﯾﺸﺎن و ﻣﺎﺳﺖ ﺧﻮار و ذﻟﯿﻞ
ﮔﺮدان و ﺣﻖ را ﺑﻪ وﺳﯿﻠﻪاش ﭘﯿﺮوز و ﺑﺎﻃﻞ را ﻧﺎﺑﻮد ﮐﻦ.
ﺧﺪاﯾﺎ ﻣﻮﻻ و ﴎورﻣﺎن اﻣﺎم زﻣﺎن اﺑﺎﺻﺎﻟﺢ اﳌﻬﺪی )ﻋﺞ( را از ﻣﺎ ﺧﺸﻨﻮد ﺑﮕﺮدان و
دﺳﺖﻫﺎﯾ�ن را ﺑﻪ دﺳﺘﺎﻧﺶ ﺑﺮﺳﺎن ،ﭼﺸ��ﺎن را ﺑﻪ ﺟ�ﻟﺶ روﺷﻦ ﺑﮕﺮدان و دلﻫﺎﯾ�ن
را ﺑﻪ ﻣﻬﺮش و ﻗﺪمﻫﺎی ﻣﺎ را در راﻫﺶ اﺳﺘﻮاری ﺑﺨﺶ و در اﯾﻦ ﻣﺎه رﻣﻀﺎن روزهﻫﺎﯾ�ن
و ﻋﺒﺎدت ﺷﺐﻫﺎی ﻗﺪرﻣﺎن را ﻗﺒﻮل و وﻋﺪهﻫﺎی اﻋﻄﺎی ﺟﻮاﯾﺰ و ﻧﻌﻤﺖ و رﺣﻤﺘﯽ ﮐﻪ
ﺑﻪ روزهاران دادی ﺑﻪ آﺑﺮوی اﯾﺸﺎن ﻤﺗﺎﻣﯽ آنﻫﺎ را ﺑﻪ ﻣﺎ ﻋﻄﺎ ﻓﺮﻣﺎ و ﻣﻬﺮﺑﺎﻧﯽ و رﺣﻤﺖ
و ﺧﯿﺮ و ﻧﯿﮑﯽ او را ﺑﺮ ﻣﺎ ارزاﻧﯽ دار ﺗﺎ ﺑﻪوﺳﯿﻠﻪی آن از ﻣﺎ ﺧﺸﻨﻮد ﺷﻮی و ﻧﺠﺎت و
رﺳﺘﮕﺎری را درﯾﺎﺑﯿﻢ و دﻋﺎی ﻣﺎ را در اﯾﻦ ﺟﻤﻌﻪی ﻣﺎه ﻣﺒﺎرک رﻣﻀﺎن را اﺟﺎﺑﺖ ﮐﻦ ﮐﻪ
دﻋﺎﯾ�ن اﯾﻦ اﺳﺖ:

اﻟﻠﻬﻢ ﻋﺠﻞ ﻟﻮﻟﯿﮏ اﻟﻔﺮج
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